
‘Als ze me missen, dan ben ik vissen!’

KNOPENGEIN - “Zeker in deze coronatijd moet je elk mooi 
moment koesteren. Het is soms even afwachten maar 

opeens is het zover: 'Dan moet je 
toeslaan en genieten!' Aan  

het woord is Wesley le 
Pêcheur, de Stadsprins 

van Knopengein dit jaar. 
De Prins, in het dagelijks 

leven bekend als Wesley 
van Engelen, is het liefst 

bezig met zijn grote hobby; 
vissen. Als bijna professio-

neel hengelaar verstaat hij de kunst om precies te doen 
wat ook komend Carnaval moet gebeuren; geduldig 
wachten tot je eindelijk kunt toeslaan!

Na een jaar pauze kwam dan toch, inmiddels ver in januari, 
het mij welbekende appje van André Brugmans: zou je onze 
Prins weer kunnen interviewen? Ik had er al geen rekening 
meer mee gehouden en overwoog zelfs dan maar ergens 
anders een Prins Carnaval te gaan interviewen om het vak 
niet te verleren. Gelukkig waren Les Boutonniers mij toch niet 
vergeten en mocht ik weer aan de slag met de mooiste bij-
baan die er is; bier drinken met de nieuwe Prins Carnaval en 
dit jaar met de drie Raadsheren Terus Sluijs, Michael Hummel 
en Kevin van Engelen. 

Vreemd inspiratievocht
De reis ging deze keer naar de Tulpstraat in Woerden. Hoe 
ernstig kan het met de woningnood in Montfoort gesteld zijn, 
dat zelfs de Prins van Les Boutonniers in Woerden is gaan 
wonen? 

Dat vroeg ik mijzelf af onderweg naar het Prinseninterview. 
Voordeel is wel dat Woerden vanuit Papekop veel dichterbij is 
dan Montfoort. En dus goed te doen op de fiets, wat weer als 
voordeel heeft dat het broodnodige inspiratievocht tijdens 
het interview in wat ruimere mate kan worden ingenomen. 
Mooi dacht ik, maar dat viel toch wat tegen. Het bleek name-
lijk bier van één of andere Hertog met een moeilijke naam, die 
ik alweer vergeten ben. Terwijl er ook van dat lekkere bier uit 
Zoeterwoude bestaat. Maar verder had Wesley het interview 
perfect voorbereid met allerlei hapjes en snacks in alle soor-
ten en maten en zelfs dropjes in de vorm van vissen! De 
Raadsheren en ik waanden ons in een omgeving vol lokvoer 
en voelden ons als verwende vissen in het water.  

Zware vissersverhalen
Over vissen kun je natuurlijk heerlijk en eindeloos praten. De 
grootste karper die Wesley tot nu toe gevangen heeft woog 
17,5 kilo. ‘In het toilet hangt nog een steur van 31 kilo’, zegt 
Wesley. We kijken elkaar verwonderd aan, maar het gaat 
natuurlijk om een foto. Wesley: ‘De vissen worden met liefde 
behandeld en altijd teruggezet. Die karper van 17,5 kilo is nu 
waarschijnlijk nog een stuk doorgegroeid. Karpers kunnen 
wel 30 kilo zwaar worden. Mijn droom is natuurlijk om nog 
eens zo’n joekel te vangen.’ Om zijn droom te verwezenlijken 
is Wesley van plan voorlopig nog even door te gaan met zijn 
hobby. ‘We gaan af en toe naar Frankrijk, waar je prachtige 
vislocaties hebt. Er gaat dan een heleboel uitrusting mee, 
want zonder goeie spullen begin je natuurlijk niks.’ 

Even lijntrekken
Met ‘we’ doelt Wesley op zijn vismaat, want zijn vrouw 
Sjoukje en de kinderen Finn en Elin gaan niet mee vissen. 
Hoewel Sjoukje wel soms even komt kijken hoe het de man-
nen vergaat. Als Sjoukje langsloopt, voor ze naar haar werk in 

de zorg gaat, kan ik haar mooi even 
een vraag stellen. Ik heb namelijk in 

de korte tijd die ik Wesley ken, al geleerd toe 
te slaan als het moment daar is, dus ik vraag 
Sjoukje gauw even of ze ook zo gek is op vis-

sen. Het blijkt een goede vraag, want ze moet 
meteen lachen. ‘Ik ben een keer ’s ochtends 
vroeg, of eigenlijk ’s nachts, langs geweest 
om een ontbijtje te brengen bij Wesley en 
zijn vismaat. Ik dacht toen, laat ik voor de 

gein eens even een klein rukje aan de vislijn geven. Nou dan 
weet je niet wat er gebeurt! Ze vlogen allebei overeind in de 
tent en hadden totaal geen interesse in mijn ontbijtje. Pas 
toen hun hartslag weer genormaliseerd was en ik toegegeven 
had dat ik aan het lijntje had gezeten, zagen ze dat ik een ont-
bijt kwam brengen. Dat was meteen ook het laatste ontbijtje 
dat ik ze gebracht heb’, zegt ze lachend.

Jong geleerd
We zouden het bijna vergeten met al dat visserslatijn, maar 
een veel belangrijker hobby van Wesley is natuurlijk het 
Carnaval. Wesley is lid geworden van Les Boutonniers in het 
jaar dat zijn broer Kevin Prins was, nu vier jaar geleden.  
Al veel eerder kreeg Wesley het Carnaval met de paplepel  
ingegoten. Zijn vader was namelijk Prins bij De Brugzichters 
en Wesley herinnert zich dat hij als 1-jarige al eens als Prins 
Carnaval verkleed was. Met veel plezier kijkt Wesley terug  
op de Prinsverkiezing in november. Daar was hij als hengelaar 
te zien op VIS TV en kwam hij vervolgens het St. Joseph  
binnen lopen in een enorme gele vissersjas. Wesley: 
‘Geweldig om weer met een groep mensen Carnaval te vieren, al 

hebben we ook toen helaas het programma flink moeten aanpassen.’ 
Laten we hopen dat we de komende weken meer ruimte  
krijgen. Dan kunnen we eindelijk weer eens lekker genieten.  
En een heleboel prachtige Carnavalsherinneringen binnen 
hengelen!

Van uw carnavalscorrespondent Harold Vlooswijk

Le s Bou tonniers 2
02

1-2
02

2

  P
r i

n s
 W

e s l
e y Le Pêche u r

Prins Wesley Le Pêcheur is 
‘Als een Vis in het Water in Knopengein’
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Van de ex Corona Prins  
Ook een streep door de grootse Carnavalsoptocht van Knopengein. Voor 
ons, Les Boutonniers een uitdaging om in de coronacrisis het Carnaval 
door te laten gaan. Les Boutonniers probeert ondanks de beperkingen de 
aandacht te vestigen op het Knopengeinse Carnaval en kwamen met een 
alternatief: Prins Boutie Le Lion de Bouton. 

Tijdens de 11e van de 11e onthulde Les Boutonniers de nieuwe prins. Het is 
niemand minder dan hun eigen mascotte, ‘Boutie’. Zijn Prinsennaam is Prins 

Boutie le Lion de Bouton en zijn thema is: ‘Knopengein in het Circus.’ Het 
zijn van Stadsprins van Knopengein betekent normaal gesproken dat er 
ook veel leuke activiteiten en bezoeken (scholen en senioren) aan vastzit-
ten. Gezamenlijk hebben Prins Boutie en zijn Circusdirecteur Rob 
geprobeerd Knopengein wakker te houden voor het Carnavaleske deel van 
onze gemeente. Als nietszeggende circusleeuw heb ik samen met mijn  
circusdirecteur een hele leuke tijd gehad. 

We hebben onze oudere bewoners van Montfoort, huisje aan huisje, ver-
wend met een lekkere portie poffertjes. Op de alternatieve veilige 1,5 meter 
wijze hebben we, in bijzijn van Prinses Jeanine Jeune Pour Toujours de 
Stadssleutel van onze burgemeester in ontvangst mogen nemen. De kleu-

terklassen hebben we middels een online livestream even bezocht. De 
overige Knopengeinse kinderen hebben we op school bezocht, waarbij wij 
buiten en de kinderen binnen in de klassen, een leuk moment en 
een alternatief Carnaval hebben beleefd. De molen hebben we 
met volle overtuiging op gang geduwd. 

Op Carnavalszondag hebben we ons netjes gemeld bij de 
kerk, waar onze pastor Höfte weer een mooie dienst 
voor ons had voorbereid. De maandag hebben we met 
een leeuwentraan de Stadssleutel aan de burge- 
meester teruggegeven en ben ik samen met mijn circ- 
directeur teruggegaan naar ons eigen thuiscircus. 

Als niet sprekende Prins wil ik iedereen bedanken. 
Dank aan alle sponsors en vrijwilligers die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk kunnen wij 
na twee jaar coronamaatregelen dit jaar weer 
iets meer buiten de afgesloten hokken treden.

Prins Boutie Le Lion

Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt de 28ste Knopengeiner, maar wel in 
een aangepaste vorm. Wij zullen dit jaar na het 
Carnaval ook met een verslag komen van onze 
activiteiten. Het motto van het afgelopen jaar voor 
ons allemaal was: 

‘Er het beste van maken.’

Nog altijd is de wereld in de greep van COVID-19 of corona 
zoals we het in Nederland noemen. Dan weer lopen de 
(besmettings- en ziekenhuis-) cijfers op en worden de regels 
strenger, dan weer dalen de cijfers en komen er versoepeling-
en. Nu lopen de besmettingscijfers op, maar konden er, 
vanwege het minder heftige ziektebeeld van de Omikron  
variant, toch weer versoepelingen komen. 

De regering heeft ons, tot anderhalve week voor het mooiste 
feest van het jaar zou beginnen, in 

spanning gehouden of we toch 
weer ‘ los’ mogen. Alhoewel 

‘ los’, wij ontvangen in onze 
Leutbunker maximaal 500 
bezoekers, zonder de QR 
controle of een PCR test. 

Het maakt het er voor ons 
als Carnavalsvereniging 

in de voorbereiding alle-
maal niet makkelijker op. In 

augustus/september 2021 
hadden we allemaal nog 

goede hoop dit jaar toch weer 
een volledig Carnavalsfeest te 

mogen houden en werden de 
orbereidingen gestart. 

Het mooie ‘Pullen op de Plaats’ feest was weer 
een feest zoals we dat graag organiseren. 

In november echter werden we met ons 
Prinsenfeest weer in 2 etappes teruggefloten. 

Eerst kon het feest niet in de late avond, vervol-
gens zelfs niet meer op de vroege avond en 

moesten alle bezoekers  blijven zitten. Gelukkig hebben 
we dit feest toch op deze wijze door laten gaan, zodat onze 
Stadsprins Wesley Le Pêcheur toch nog op leuke wijze bekend-
gemaakt kon worden.

Eind november waren we weer in lockdown en dachten we dat 
al onze Carnavalsplannen voor niets waren gemaakt. De 
optocht hadden we al eerder af moeten gelasten, want het is 
geen doen dit evenement geheel te omhekken en iedereen die 
het evenemententerrein (lees: gehele route optocht) op zou 
willen, op de bekende QR code te controleren. We dachten 
toen ook dat we het Carnavalsfeest eind februari weer geheel 
zouden moeten annuleren. Totdat er in februari toch weer ver-
soepelingen kwamen. 

Al met al weten we nu sinds een week dat we toch de 
Knopengeinse Leutbunkers mogen openen. Onze eigen 
Leutbunker De Heeren van Montfoort opent vrijdag t/m maan-
dag de deuren en ook de SOOS, Café De Plaats en Café Bolle 
Harry zullen de deuren openen om de feestvierders welkom te 
heten.

Ik kan mij voorstellen dat hier toch een beetje met een scheef 
oog naar gekeken zal worden, dat doe ikzelf namelijk ook. Zal 
het allemaal wel goed gaan? Ik hoop echt dat iedereen een heel 
leuk feest zal hebben het komende weekend, maar ik hoop nog 
veel meer dat er geen coronahaard in Knopengein zal ontstaan.

Daarom vraag ik jullie allemaal met klem om de regels, waar 
we allemaal toch al een kleine 2 jaar mee te maken hebben, 
zoveel als mogelijk te respecteren. Denk aan jezelf en ook 
aan de anderen.

 Zoals gezegd…. 

We moeten er ook nu nog altijd toch maar weer 

‘Het beste van maken.’  

Veel Carnavalsplezier, in welke vorm dan ook.

Alaaf, alaaf, alaaf!!! 

André Brugmans,

voorzitter Les Boutonniers

Bijlage van 'De IJsselbode' Bijlage van 'De IJsselbode'2

Knopengeiner nr 28_(21-22)_4.indd   2 20-02-22   21:21



De Les Boutonniers radio-uitzending tijdens het Carnaval

In Memoriam
Herinner je gisteren

Droom van morgen

Maar leef vandaag

Ook het afgelopen jaar hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van 2 personen die ons als Carnavalsvereniging les 
Boutonniers zeer na aan het hart liggen. Beide heren waren oud-lid van onze vereniging en beiden mochten zich ooit 
Stadsprins van Knopengein noemen.

Op 1 mei 2021 overleed Harry Wils. 
Harry ging de Knopengeinse Carnavalsvierders voor in 1991 als Prins Harry le Bon Vivant.

Op 1 december 2021, overleed ook Gijs de Reuver. Gijs was zelfs 2 maal onze Prins. 
In 1976 was hij Prins Gijs Johan de Vurige en in 1986 ging hij ons als Prins Gijs de Geinige voor in de polonaise.

Bij deze wensen wij familie, vrienden en bekenden van Harry en Gijs nogmaals heel veel sterkte met het verlies van deze 
markante persoonlijkheden. 

Namens C.V. Les Boutonniers,

André Brugmans,

voorzitter 

Het nagenoeg geheel afgelasten van het 
Carnaval van vorig jaar heeft gelukkig ook 
wat goeds gebracht. Naast de miniatuur-
optocht was er op de zaterdag van het 
Carnaval een 6 uur durende radio-uitzen-
ding die geheel in het teken stond van het 
Knopengeinse Carnaval bij Radio Stad 
Montfoort.

En waarom zouden we dat dit jaar niet weer 
doen? We trekken de stoute schoenen dus 
maar weer aan. Marten, Dennis, Kees en 
André zullen namelijk op zaterdag 26 februari 
(Carnavals zaterdag) van 12.00 tot 18.00 uur 
weer de 6 uur durende Les Boutonniers 
Carnavalsuitzending presenteren bij Radio 
Stad Montfoort. 

Het zal weer een programma zijn boordevol 
gezellige Carnavalsmuziek met Carnavals-
k r aker s ‘Ui t  d e Oud e Doos’  en ook de 
Carnavalshits van nu zullen niet ontbreken. 
Verder zullen we meerdere vrienden van het 
Knopengeinse Carnaval gaan bellen om daar 
even een leuk gesprekje mee te voeren. 

Ook is er natuurlijk ruimte voor jullie eigen  
verzoeknummers die jullie, tijdens de uitzen-
ding, door kunnen bellen naar de studio 
0348-475889. 

Daarnaast hebben we ook weer een leuke 
quiz bedacht, via antwoorden op vragen zul-
len de lu is teraar s een woord kunnen 
samenstellen (Het woord heeft uiteraard met 
het Carnaval te maken). Mail de oplossing 
naar ons en maak kans op leuke prijzen. 

Mail de oplossing naar: 
info@lesboutonniers.nl

Radio Stad Montfoort is te ontvangen:
-  via internet op www.radiostadmontfoort.nl 
-  op de radio FM 106.80 (Ook via DAB +).

Veel luisterplezier de 26ste
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De Knopengeinse visagenda voor 25 februari  t/m 1 maart 2022
Let op, de hengel kan vanaf vrijdag 25 februari uit in onze Knopengeinse kroegen, check ook de openingstijden op internet of facebook:

Leutbunker (De Heeren van Montfoort), zie onderstaand en site www.lesboutonniers.nl
Café ‘De Plaats’ zie www.cafedeplaats.nl, dagelijks tot dinsdag, vanaf 12.00 uur

Café Bolle Harry zie facebook, dagelijks, ook op dinsdag
St. Joseph/De Soos www.sint-joseph.nl (1G; testen voor toegang) dagelijks, zie onderstaand,  tot maandag

Vissers vrijdag 25 februari
18.30 – 21.00 uur Tienerbal in St. Joseph voor de basisscholen (9 t/m 12 jaar)

20.30 uur Opening van de Leutbunker en aansluitend Carnaval
21.30 – 0.30 uur Carnaval Light in St. Joseph voor voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar)

21.30 uur Bekendmaking winnaars loterij en Knoopschat 2022 in de Leutbunker
22.30 uur Bezoek Stadsprins aan Carnaval Light

Zure haring zaterdag 26 februari
16.00 uur Carnaval in de Leutbunker

20.00 – 01.00 uur Carnaval in De Soos (testen voor toegang)

Zeewier zondag 27 februari
10.00 uur Carnavalsviering in de R.K. kerk St. Johannes de Doper

11.00 uur tot 13.00 uur Katerontbijt (€10,-) in de Leutbunker
13.00 uur Carnaval in de Leutbunker

15.00 uur Carnaval in De Soos

Meerminman maandag 28 februari
15.00 uur Carnaval in de Leutbunker

Haring happen/haal het net op dolle dinsdag 1 maart
12.00 uur Afsluitend Carnaval bij Café Bolle Harry, 
met Les Boutonniers en les Femmes des Cœurs.

 In aanwezigheid van Prinses Karin La Tigresse Tropicale 
en de Stadsprins Wesley le Pêcheur

Woensdag 2 maart
19.00 uur Askruisje halen in de R.K. kerk St. Johannes de Doper
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